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 Protokół Nr 44/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 25 sierpnia 2022 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby 

uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 

uczestniczy 4 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w I półroczu 2022 r. 

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 43/2022 z posiedzenia z dnia 29.06.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Mirosław Czupkiewicz. W posiedzeniu bierze udział  

5 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 4. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych 

przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2022 r. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła informację z wyników 

kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz działalności w I półroczu 2022 r. 

Poinformowała, że zgodnie z § 51 ust. 1 Statutu Powiatu Prudnickiego Komisja Rewizyjna przedstawia 

informacje z realizacji planu kontroli oraz działalności Komisji w okresie od 01-01-2022 do  

30-06-2022 r. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 7 posiedzeń, na których zapoznana 

została z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez powołane przez jej Przewodniczącego Zespoły 

Kontrolne. Ponadto Komisja zapoznała się z przedłożonymi jej informacjami. Komisja realizowała 
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również plan pracy ustalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLIX/391/2021 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 26-11-2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod 

głosowanie informację z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz 

działalności w I półroczu 2022 r., którą przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne  

z Kontroli w zakresie udzielonych w 2021 r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania 

kultury i sportu i poddała je pod głosowanie.  

Członkowie Komisji ,,jednogłośnie” przyjęli i skierowali na posiedzenie Rady Powiatu 

przedstawione wystąpienie pokontrolne. 

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.    

 

 

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

         Natalia Szostak              Bożena Wróblewska 


